
Výpis z jednání č. 7 Rady městyse Měřína konané dne 20.04.2016 od 16.00 hodin 
(Hlasování : pro – zdržel se – proti) 

 
Přítomni: Ing. Jiří Servít, Ing. Jaroslav Pazdera, Roman Hnízdil, Anna Oulehlová 
                Mgr. Petr Matějíček 
 
1.RM odsouhlasila program jednání s doplněním bodů 16 až 19. 
Usnesení RM 7 -1-16 ………………………………………………………………………...…….5-0-0 
 
2. Č.j. 336/16, RMM projednala vzala na vědomí Zápis z výroční členské schůze LDO Měřín ze 
dne 31.3.2016 a Zprávu o činnosti kontrolní komise LDO Měřín za rok 2015. 
LDO doporučuje zastupitelstvům obcí schválit prodej p.č.107/4 (230m2) obci Otín. 
Usnesení RM 7-2-16………………………………………………………………………………….5-0-0 
 
3. Č.j. 330/16 RMM projednala žádost obce Otín o koupi p.č. 107/4 o výměře  230m2 
(pozemek kolem obecní studny) ve vlastnictví LDO Měřín, (ve kterém má MM podíl 76/540, 
to je 14 %) a rozhodla vyhlásit záměr prodeje. 
RMM doporučuje ZMM schválit prodej.  
Usnesení RM 7-3-16 …………………………………………………………………………….……5-0-0 
 
4. Č.j. 319/16, RMM projednala žádost manželů Homolových, Pod dálnicí 468, Měřín o koupi 
pozemku p.č.729/2 ( 10 m2) mezi jejich RD a bývalou silnicí na Blízkov a rozhodla vyhlásit 
záměr prodeje. RMM doporučuje ZMM prodej tohoto pozemku. 
Usnesení RM 7 -4 -16 ……………………………………………………………………………..…..5-0-0 
 
5. Č.j.313/16 RMM projednala žádost manželů Martina a Ivety Padalíkových, Černická 220, 
Měřín o koupi pozemku p.č.405/2 (48m2) mezi jejich RD a silnicí („stará Černická“) a 
rozhodla vyhlásit záměr prodeje. RMM doporučuje ZMM prodej tohoto pozemku. 
Usnesení RM 7-5-16. ……………………………………………………………………………..…..5-0-0 
 
6. Č.j. …./16 RMM  projednala nabídku firmy Colas na opravu části komunikace na ulici Na 
Nivech vedle stávající stavby „Rekonstrukce vodovodního řadu na ulici Na Nivech. Pověřuje 
starostu zajištěním smlouvy k provedení stavby a předložení na jednání ZMM.  
Usnesení RM 7-6-16…………………………………………………………………………………….5-0-0 
 
7. Č.j. 347/16 RMM  vzala na vědomí zadání Výzvy k podání nabídek a Textovou část zadávací 
dokumentace včetně návrhu smlouvy na stavbu „Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Měřín“ a 
stanovila  termín otevírání obálek ve středu 27.4. 2016 v 10,00 v kanceláři starosty. 
Usnesení RM 7-7-16 ………………………………………………………………………………….5-0-0 
 
8. Č.j…./16 RMM stanovila výběrovou komisi na otevírání obálek a na výběr dodavatele 
stavby „Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Měřín“ ve složení : 
Ing. Jaroslav Pazdera – předseda komise 
Mgr. Iveta Hlávková  
člen stavební komise 
a tři náhradníci: 
Mgr. Eva Rohovská 
Roman Hnízdil 



člen stavební komise 
…… 
Usnesení RM 7-8-16 ……………………………………………………………………………………5-0-0 
 
9. Č.j…./16 RMM schválila darovací smlouvu mezi městysem Měřín a ZŠ Měřín na kopírovací 
stroj Konica Minolta v ceně 18 150,-Kč z roku 2009. 
 

Usnesení RM 7-9-16 ……………………………………………………………………………………5-0-0 
 
10. Č.j.292/16 RMM provedla na základě rozhodnutí z předcházející RMM místní šetření na 
základě žádosti rodiny Sobotkovy (6 obyvatel) o opravu obecní komunikace podél rybníka 
Polovec a rozhodla provést provizorní opravu cesty v nejvíce postižených místech. 
 
Usnesení RM 7-10-16…………………………………………………………………………………..5-0-0 
 
11. RMM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu plynárenského zařízení–lokalita Balinka II. 
etapa. 
Usnesení RM 7 –11 -16……………………………………………………………………………….. 5- 0 -0 
 
12. RMM vzala na vědomí zprávu o opravě hlasování v zápisu z Valné hromady SVaK Žďársko 
v bodě č.5. 
Usnesení RM 7-12-16 ………………………………………………………………………………………5 – 0 -0 
 
13. č.j. 351/16. RMM vzala na vědomí žádost p. Jany Peterkové z Černé a její dcery o 
umístění v domě s pečovatelskou službou. RMM rozhodla oznámit žadatelce, že bude 
zařazena do seznamu žadatelů. 
Usnesení RM 7-13-16 ……………………………………………………………………………………….5 – 0 -0 
 
 
14. RMM provedla místní šetření na lesní cestě „do Strže“ a rozhodla oslovit majitele lesů 
dotčených těžbou.  
Usnesení RM 7-14-16 ……………………………………………………………………………………………5 – 0 -0 
 
15. RMM schválila Dohodu o vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP od 1.5.2016 na 3 
pracovní místa doporučené Úřadem práce ČR. 
Usnesení RM 7-15-16 ……………………………………………………………………………………..5 – 0 -0 
 
 
16. Č.j…./16 RMM  rozhodla objednat zaměření stávající cesty od mostu na ulici Zabrána po 
hráz Nového rybníka. 
Usnesení RM 7-16-16 …………………………………………………………………………………………………5-0-0 
 
17. Č.j…./16, RMM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu (hřiště) 
Usnesení RM 7-17-16 …………………………………………………………………………………… 
 



18. RMM projednala nárok na náhradu škody vznesený firmou Coach company z titulu 
poškození firemního autobusu na parkovišti před školou a rozhodla pověřit právního 
zástupce městyse zastupováním v této záležitosti. 
Usnesení RM 7-18-16 …………………………………………………………………………………………………5-0-0 
 
19. RMM rozhodla vyhlásit záměr obsazení  místa budoucího správce sokolovny. Podmínky 
budou upřesněny v záměru. 
Usnesení RM 7-19-16 …………………………………………………………………………………………………5-0-0 
 
Zapsal:  Ing. Jaroslav Pazdera 
Ověřil: Roman Hnízdil,   
             Mgr. Petr Matějíček 
 
Starosta: Ing. Jiří Servít 


